
2018 AASTA 

 EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE 

SELTSI TEGEVUSTES 

14.06.2019 

Uhtjärvel 



Seltsi liikmeskond 

01.01.2018  

 368 tegev- ja auliiget 

 Kokku 29 903 lihaveist,  

 sh 12 200 ammlehma 

 

31.12.2018 

 365 tegev- ja auliiget   

 Loomakasvatuse lõpetas 

vähemalt 7 liiget; 

 Lahkus omal soovil 9 liiget; 

 Suri 1 liige; 

 Välja arvatud võlgnevuste tõttu 8 

liiget.             

 31 439 lihaveist,  

 Sh 12 970 ammlehma 



TEGEVUSED JA SÜNDMUSED 2018. AASTAL 
 Talveseminar Uuedal, Pärnumaal – seltsi juhatus, tõuklubide ja Saaremaa LV klubi liikmed 

ning koostööpartnerid. 

 21.02.2018 – 2 endist juhatuse liiget ja tuntud lihaveisekasvatajat pälvisid MEM ja MES 

autasud: 

 MES Parima lihaveisekarjakasvataja tiitli 2017. aasta eest pälvis 

 Vallo Kruusimägi - Nurmetu Charolais OÜ, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi 

asutajaliige ja juhatuse liige, Eesti Šaroleeklubi juhatuse liige. 

 

 

 MEM Hõbedase teenetemärgi pälvis Kalmer Visnapuu –  

Virumaa Põllumeeste Liidu liige, Eesti Lihaveiste Seltsi juhatuse liige,  

Baltic Vianco ASi asutaja, Liivimaa Lihaveis MTÜ asutaja ja liige,  

kes lööb aktiivselt kaasa põllumeeste ühistegevust toetavate 

 organisatsioonide tegevuses. 



 06.04.2018 toimus seltsi üldkoosolek Raplamaal Keavas, kus valiti uus juhatus, kelle 

volitused kehtivad kuni 2021. aastani. 

  Juhatuse liikmed on: 

  Aldo Vaan,  

 Margus Keldo,  

 Airi Külvet,  

 Diana Pärna,  

 Kerttu Trahv, 

 Siim Suitsmart,  

 Tenno Laanemets,  

 Targo Pikkmets  

 ja Jane Mättik. 

 20.04 osaleti taas Maamessil, mille raames viidi läbi noorloomade  

      konkurss ja pullioksjon. 

 Samaaegselt toimus ka Balti 

      lihaveisekasvatajate 15.-nes  

      kolmik kohtumine.  



 11-13.05 olid lihaveised esindatud Luige Maaelu 

      Näituslaadal. 

 8-9.06 võtsid lihaveisekasvatajad aja maha ja  

nautisid suviseid päevi Viljandimaal Sammulis. 

 

 



11-15.06 Euroopa Anguse Foorum 



29.06-07.07 ŠAROLEEKASVATAJATE 

MAAILMAKONGRESS ROOTSIS 



19-27.07 XXXIII Rahvusvaheline 

Limusiinikasvatajate kongress Denveris 



 11-16.08 külastasid Eesti limusiinikasvatajad Iirimaad 

 Ja septembris lennutati seltsi rahvas vaatama, mida põnevat pakub 

Hispaania lihaveise maailm 

 



 EPKK liikmena osalesid seltsi juhatuse liikmed erinevate toimkondade 

     töös: 

 Põllumajandusgrupp (Aldo Vaan, Jane Mättik) 

 Mahetoimkond (Siim Suitsmart) 

 Lihatoimkond (Aldo Vaan, Jane Mättik) 

 Seltsi esindajana osales Diana Pärna Veterinaar - ja Toiduameti poolt kokku 

kutsutud veiste bio- ohutuse kava koostamise töögrupis.  

 Koostööpartnerite ja PRIA abil organiseeriti  

 "Lihaveisekasvatajate õpitoad" erinevates Lääne-Viru farmides 

 ja õppepäevad „Loomade käitlemine veterinaarsete toimingute tegemisel“ erinevates 

Eesti piirkondades.  

 2018. aastal taotleti PRIA-lt turuarendustoetust osalemiseks Maamessil ja 

õppepäevade korraldamiseks.  

 Maamessi korraldamiseks saadi 6796 eurot ja õppepäevadeks 6439 eurot. 



 Seltsi peamised tulud moodustasid: 

 sisseastumis- ja liikmemaksud,  

 ja tulu kaupade edasimüügist ning reklaami müügist. 

 Suuremad kuluartiklid olid: 

 autotransport,  

 seminaride korralduskulud,  

 raamatupidamisteenus,  

 kulud lihaveisekasvatuse propageerimisele 

 ja kodulehe kulud.  

 Tööjõukulusid 2018. aastal ei olnud, raamatupidamisteenust osteti sisse. 

Juhatusele töötasu ei makstud.  

 Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi 2018.a. majandusaasta põhitegevuse tulemiks 

kujunes 7216 eurot. 


